
HOE EEN PERFECT RESULAAT BEREIKEN 

MET DE MINETAN-FOAM?

De MineTan-foam is een mousse met een ‘guide colour’. Dat wil zeggen dat er aan het product een kleur is toegevoegd 

waardoor je meteen kan zien waar je je huid al behandeld hebt en waar je het product nog moet aanbrengen. 

Die ‘guide colour’ is donkerder dan de uiteindelijke kleur die je zal bekomen. Het uiteindelijke resultaat 

ontwikkelt zich binnen 1 à 3 uur onder de ‘guide colour’. Pas na het douchen komt je ware kleur tevoorschijn.

Het is heel belangrijk om te starten met een mooie basis. Hoe schoner de huid, hoe beter de werking 

van de MineTan-foam zal zijn. We raden aan om je huid te scrubben één dag voor je de mousse aanbrengt. 

Op de dag van de tanningsessie zelf gebruik je het best ook geen zeep, deodorants, bodylotions of parfum.

Schud de foam goed voor gebruik.

Gebruik de aanbrenghandschoen bij het aanbrengen van de foam. We raden je aan om een plastieken handschoen 

of een washandje te dragen onder de aanbrenghandschoen. Op die manier zal je vlekken vermijden.

Doe wat mousse op je aanbrenghandschoen.

Werk steeds van beneden naar boven bij het aanbrengen van de foam. Begin bij je onderbenen 

en werk zo langzaam omhoog. Gebruik draaiende bewegingen om jezelf in te smeren. 

Breng de foam aan in een goed verlichte ruimte en zorg ervoor dat je voor een grote spiegel staat.

Wees voorzichtig bij het insmeren van gevoelige zones. Je brengt het best weinig foam aan op bv. je ellebogen, knieën, 

enkels, vingers en tenen. Breng geen foam aan op de handpalmen en voetzolen.

Herhaal de tanningsessie voor een diepere kleur. 

Vermijd wrijving of contact met water gedurende de inwerkperiode van de foam. 

Draag ook donkere en losse kleding tijdens het inwerken.

Laat de foam minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer je de foam laat inwerken, hoe donkerder het resultaat zal zijn. 

De maximale inwerkperiode van de foam bedraagt 3 uur. Na 3 uur heb je het donkerste resultaat bereikt 

en zal je huidskleur niet meer donkerder worden.

Neem na de gewenste inwerkperiode een korte, lauwe douche. Het is belangrijk om lichtjes met je handen over het volledige lichaam te wrijven. Gebruik 

geen zeep of washandje. De donkere, overbodige ‘guide colour’ vloeit nu van het lichaam. 

Dat is volkomen normaal.

Dep het lichaam droog na de douche, maar vermijd wrijven. Vaak is het zo dat mensen na hun douche de indruk krijgen 

dat ze niet bruiner zijn. Dat komt omdat ze tijdens de inwerkperiode wennen aan de ‘guide colour’, die donkerder is 

dan de uiteindelijke kleur. Geen paniek, je bent wel degelijk bruiner geworden. 

Voor het meest langdurige resultaat, wrijf je je hele lichaam na het douchen het best in met een olie of voedende lotion. 

Hoe meer de huid gehydrateerd is, hoe langer het resultaat blijft.

Na een aantal dagen vervaagt je kleurtje. Door het gebruik van de scrubhandschoen kan de kleur verwijderd worden. 

Met de scrubhandschoen kan je je huid meteen ook opnieuw voorbereiden op een nieuwe tanningsessie.

Veel succes!
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